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Den 23. marts 2015 

 

Notat fra 5. møde i Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe, den 24. 

februar 2015 

 

 

Til stede: 

Formand Christian Hjorth, Vildtforvaltningsrådet 

Trine Bergholtz, Friluftsrådet 

Niels Henrik Simonsen, Danmarks Jægerforbund  

Knud Flensted, Dansk Ornitologisk Forening 

Ole Roland Therkildsen, DCE – Aarhus Universitet 

Ib Krag Petersen, DCE – Aarhus Universitet (under punkt 8) 

Jens Skovager Østergaard, Naturstyrelsen København 

Henrik Lykke Sørensen, Naturstyrelsen Blåvandshuk (referent) 

 

Afbud/ikke til stede: 

Christian Ebbe Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening 

Frederik Lüttichau, Landbrug & Fødevarer 

 

Dagsorden: 
1. Velkomst og meddelelser 
2. Drøftelse af N162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø 
3. Drøftelse af N14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (Ynglefugle) 
4. Drøftelse af N9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor 
5. Drøftelse af nye områder før brugerinddragelse 

a. Nibe og Gjøl Bredning (N15) 
b. Agger Tange (N28) 
c. Hjarnø (N56) 
d. Møllegrunden og Svanegrunden (N56) 
e. Nærå-Agernæs (N108) 
f. Sydfynske Øhav (N127) 
g. Lindholm (N169) 

6. Orientering om status for igangsatte områder 
a. Mariager Fjord (N14) 
b. Vadehavet (N89) 
c. Nakskov Fjord (N179) 
d. Rødsand (N173) 
e. Lindholm (N173) 

7. Orientering om Naturstyrelsens administration af reservatbekendtgørelser 
8. Orientering om undersøgelser af forstyrrelser af fældende fugle i N154 Sejerø Bugt 
9. Eventuelt, herunder næste møde 

 

1. Velkomst og meddelelser 

Christian Hjorth bød velkommen til det 5. møde i reservatgruppen.  
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Jens Østergaard meddelte, at Naturstyrelsen opdaterer informationen om 

reservater på styrelsens hjemmeside med det sigte at gøre informationen mere 

overskuelig og tilgængelig. 

 

Ole Therkildsen meddelte, at Aarhus Universitet sammen med Københavns 

Universitet gennemfører et projekt, der skal kortlægge friluftsaktiviteter til vands 

og fugle for Friluftsrådet. 

 

2. Drøftelse af N162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø 

og Glænø 

  

Christian Hjorth bad Reservatgruppen om bemærkninger til de udsendte 

bekendtgørelser.  

 

Knud Flensted havde den generelle bemærkning til alle tre bekendtgørelser at et 

færdselsforbud fra 1. april ikke beskytter tidligt ynglende fugle. Han gentog DOF’s 

ønske om et skema, der viser yngleperioden for de arter, det er relevant at beskytte 

med en reservatbekendtgørelse. 

 

Ole Therkildsen nævnte med henvisning til amerikanske undersøgelser, at en 50 m 

zone omkring ynglefuglelokaliteter ikke i alle situationer var tilstrækkeligt. 

 

Trine Bergholtz spurgte om et windsurfingforbud hele året var nødvendigt, hvis 

formålet var en bedre beskyttelse af ynglefugle. 

 

Henrik Lykke Sørensen svarede, at Naturstyrelsen var opmærksom på at 

ynglefugle kan starte tidligere end 1. april, hvis forholdene er til det. Fuglene skal 

have fred i den vigtigste periode og Naturstyrelsen har ønsket samme periode i 

Holsteinborg Nor og Basnæs Nor.  

 

I forhold til perioden for windsurfingforbud er Holsteinborg og Basnæs Nor også 

vigtige lokaliteter for trækkende fugle efterår og vinter. 

 

3. Drøftelse af N14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 

(Ynglefugle) 

Jens Østergaard nævnte, at bekendtgørelsesudkastet forbyder færdsel fra 1. april 

til 15. juli på en ny ø ved Stensnæs. Der medtages en 50 m zone omkring øen 

selvom flere i brugergruppen gerne så bufferen udeladt. 

 

Knud Flensted bemærkede, at kommentarerne om fuglenes yngleperiode også 

gjaldt dette område. Han støttede, at forbudsområdet medtager 50 meter på 

søterritoriet.  

 

Christian Hjorth takkede for bemærkningerne til bekendtgørelsesudkastene. Han 

konkluderede, at Naturstyrelsen havde fået nogle bemærkninger til det videre 

arbejde. Organisationerne får mulighed for at kommentere udkastene skriftligt, 

når de kommer i offentlig høring. 

 

 

4. Drøftelse af N9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor 

Henrik Lykke Sørensen refererede kort forløbet i dette område og fremhævede de 

vigtigste årsager til, at Naturstyrelsen har valgt ikke at udarbejde et 

bekendtgørelsesudkast: 
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- Als Dyb Holme er omfattet af fredningen af Færøn, Hornfiskrøn, 

Kringelrøn og Langerøn. 

- Dværgterne på Stokken beskyttes mest fleksibelt med information og evt. 

frahegning. 

- De fremmødte i brugergruppen og Læsø Kommune er enige om, at der 

ikke er et behov for reservatregler. 

- Aarhus Universitet oplyser, at der ikke i de senere år er set gråsæler ved 

Søndre Rønner i februar-marts og der ikke er set nogen forstyrrelser i 

forbindelse med optællingerne. 

 

Knud Flensted beklagede, at DOF ikke havde været i stand til at deltage i 

brugergruppemødet. Det er endvidere uheldigt at der ikke gennemføres en 

offentlig høring, hvis ikke Naturstyrelsen udarbejder en bekendtgørelse. Endelig 

bemærkede han, at ansvaret for den alternative indsats, bør placeret entydigt hos 

kommune eller Naturstyrelsen. 

 

Chr. Ebbe Mortensen havde på mail fremsendt følgende bemærkninger inden 

mødet: ”selv om spættet sæl har god bevaringsstatus, bør man beskytte de steder, 

hvor den yngler. Bemærkningen gælder Læsø, hvor man ikke vil følge DCEs 

anbefalinger, fordi spættet sæl har god bevaringsstatus. Skulle man følge dette 

argument, kunne man jo ophæve alle reservater for spættet sæl.” 

 

5. Drøftelse af nye områder før brugerinddragelse  

 

Ole Therkildsen gennemgik DCE’s bemærkninger område for område. 

Præsentation vedlagt. 

  
Nibe og Gjøl Bredning (N15) 
 
Jens Østergaard orienterede om, at Naturstyrelsen på et planlagt møde med Preben Clausen, DCE ville 
skabe sig et overblik over problematikken i forhold til de lysbugede knortegæs. Her ville også andre 
områder komme i spil. 
 
Niels Henrik Simonsen gjorde opmærksom på, at gæssene i dag er i områder, hvor der er jagt. Man kan 
på den baggrund spørge om, der er et problem. 
 
Knud Flensted anbefalede, at man både så på ålegræsbede og strandenge. 
 
Agger Tange (N28) 
 
Jens Østergaard bemærkede, at der har været tvivl om hvorvidt ynglepladser for terner på Agger Tanges 
sydspids allerede var omfattet af et adgangsforbud. Konklusionen er, at ynglepladserne vest hovedvejen 
er omfattet, mens et mindre areal øst for ikke er. Der er dog ikke tvivl om at skiltning og informationen 
på stedet kunne være bedre.  
 
Der afholdes et brugergruppemøde med fokus på forbedret information. 
 
Trine Bergholtz pegede på, at hvis trafikanterne ikke af hensyn til ynglende fugle kan lufte deres hunde 
ved færgelejet, er det vigtigt, at der anvises alternativer. 
 
Hjarnø (N56) 
 
Ole Therkildsen nævnte, at Hjarnø er en beboet ø med få eller ingen ræve. Den huser mange ynglende 
terner og klyder, men der er ingen viden om ynglesucces. 
 
Knud Flensted nævnte, at lodsejerne generelt beskytter fuglene, men at i det mindste nogle af dem ikke 
ønskede mere information. De frygter, at det vil tiltrække flere besøgende. 
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Henrik Lykke Sørensen nævnte, at Naturstyrelsen når brugergruppen er på plads vil holde møde med 
lodsejere og med brugerne.  
 
Møllegrunden og Svanegrunden (N56) 
 
Henrik Lykke Sørensen nævnte, at DCE i rapporten anbefaler at sælreservatet på Møllegrunden udvides 
så afstanden til grunden bliver 500 m. Ynglefuglereservatet på Svanegrunden anbefales udvidet så det 
også tilgodeser spættet sæl, dvs. den lukkede periode forlænges med en måned og afstanden til grunden 
forøges til 500 m. 
 
Afstanden fra Møllegrunden er i dag ca. 400 m. Der er observeret én gråsæl på Møllegrunden i 2003, 
ingen på Svanegrunden. 
 
Naturstyrelsen konsulterer DCE’s havpattedyrforskere og der afholdes et brugermøde.  
 
Nærå-Agernæs (N108) 
 
Knud Flensted nævnte med reference til Kurt Due, at Fyns Amt etablerede et område på Flyvesandet 
med adgangsforbud, men at det er udløbet. Der er også ynglefugle på Ejlinge, men færre forstyrrelser. 
 
Niels Henrik Simonsen nævnte jagtforbuddet i kendelsesfredningen for Æbelø. Manglende 
informationer herom giver lidt problemer. Han ønskede sig denne information medtaget på 
oplysningstavler eller i den reviderede bekendtgørelse. 
 
Sydfynske Øhav (N127) 
 
Knud Flensted nævnte at der er store havkajakinteresser i området og, at fuglene også i dette område 
begynder at yngle i marts. 
 
Trine Bergholtz pegede på, at der allerede er mange ynglefuglereservater i området og, at det ikke virker 
rimeligt at lukke alle øer for adgang. 
 
Henrik Lykke Sørensen medgav, at der bør ske en prioritering. Naturstyrelsen vil indkalde til et 
brugergruppemøde. Her vil det være fint med deltagelse fra DCE, der i dette område har et stort 
detailkendskab. 
 
Lindholm (N169) 
 
Jens Østergaard gjorde med henvisning til det udsendte materiale rede for Næstved Kommune har 
lukket Lindholm for adgang frem til og med i år. Hvis kommunen vælger ikke at fortsætte har vi en ny 
situation. 
 
Knud Flensted bemærkede, at der bør informeres bedre om dette reservat og at DOF på længere sigt 
foretrækker et egentligt vildtreservat. 
 

6. Orientering om status for igangsatte områder 
 
Mariager Fjord (N14) 
 
Jens Østergaard bemærkede at Mariager Fjord indgår i den drøftelse Naturstyrelsen skal have med DCE 
om beskyttelse af lysbuget knortegås. 
 
Vadehavet (N89) 
 
Henrik Lykke Sørensen orienterede om at revisionen af bekendtgørelsen nu havde været på dagsordenen 
på to møder i det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, jf. de udsendte referater. 
 
I forhold til regulering af vandsportsaktiviteter ved Hjerting har Naturstyrelsen fremsendt materiale og 
anmodning om bemærkninger til Hjerting Borgerforening (vandski) og Ho Bugt Sejlklub (brætsejlads). 
 
Trine Bergholtz tilbød at tilskynde Ho Bugt Sejlklub til at indlede en dialog med Naturstyrelsen. 
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Nakskov Fjord (N179) 
 
Jens Østergaard orienterede om at arbejdet med et reservat på Vejlø var sat på pause, da ejeren af øen 
ønskede at sælge. Der er to interesserede købere, hvoraf Naturstyrelsen er den ene.  
 
 
Rødsand (N173) og Lindholm (N173) 
 
Jens Østergaard orienterede om at et møde med brugerne afholdes inden længe. 

 

7. Orientering om Naturstyrelsens administration af 

reservatbekendtgørelser 

 

Jens Østergård gav følgende orientering: 

Frederik Lüttichau bad på det seneste møde om en gennemgang af sager og 

fortolkningsspørgsmål vedrørende reservatnetværket. Der er på den baggrund 

lavet en rundspørge til Naturstyrelsens lokale enheder herom. Udover verserende 

sager og fortolkningsspørgsmål bad vi enhederne om at angive, hvilke typer af 

dispensationer man typisk behandler på enhederne. I det følgende er givet en kort 

opsummering på tilbagemeldingerne.  

Der er generelt meget få egentlige sager vedrørende reservatnetværket og næsten 

ingen tvister om fortolkning. 

 

Fortolkningsspørgsmål: 

 Kun en om adgang – diskussionen om adgangsbestemmelser på 

Maribosøerne, hvad der er omfattet af brugerbegrebet. 

 På Søhøjlandet har man haft et spørgsmål oppe omkring wakeboards 

(bræt der bruges lige som vandski), hvorvidt de var omfattet af 

brætsejladsforbud – dog kun relevant, hvor der ikke er 

hastighedsbegrænsninger. 

 Vendsyssel har haft en diskussion om, hvorvidt harpuner til 

undervandsjagt er omfattet af forbuddet mod skydevåben – konklusionen 

er, at undervandsjagt er ikke omfattet af jagtlovens bestemmelser. 

Sager i øvrigt: 

 Primært overtrædelser af færdselsbegrænsninger, særligt kitesurfing men 

også hastigheder, almindelig færdsel og sælsafarier. 

 Jagt – meget få overtrædelser, men enkelte sager. 

 Ulovlig indsamling af æg 

Generelt forsøger man at undgå sager, første skridt er normalt at informere den 

pågældende borger om reglerne, men ved gentagende overtrædelser skrider vi ind.  

 

Dispensationer: 

 Langt den mest almindelige er færdsel ifm. overvågning og ringmærkning 

– her gives der normalt dispensation, da informationen er vigtigt i forhold 

til formålet med beskyttelsen.  

 En del ansøgninger om dispensation til arrangementer med eksempelvis 

kite-surfing – ofte afslag, da det er i modstrid med bekendtgørelsernes 

formål. 

 Dispensation i forbindelse med anlæg (eksempelvis havneudvidelser) – 

dispensation gives ofte med vilkår om tidspunkt mm. 
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 Dispensation i forbindelse med regulering, ræv, måge, skarv og gæs mv. - 

dispensation gives, hvor det er foreneligt med/understøtter 

bekendtgørelsens formål. 

 

8. Orientering om undersøgelser af forstyrrelser af fældende fugle i 

N154 Sejerø Bugt 

 

Ib Krag Petersen orienterede om arbejdet i Sejerø Bugten. Der er observeret nogle 

hundrede sortænder/fløjlsænder og nogle tydelige sejladsmønstre, men den 

manuelle bearbejdning af data er ikke afsluttet og det er endnu for tidlig at drage 

nogle konklusioner. 

 

Arbejdet med tolkning digitale flyfotos giver nogle store udfordring, men 

teknikken åbner også for en række nye muligheder. 

 

Jens Østergaard lovede at fremsende årets rapport, så snart den foreligger. 

 

9. Eventuelt, herunder næste møde 

 

Jens Østergaard efterlyste tilbagemeldinger på de brugergruppelister, der blev 

udsendt for bemærkninger med mail den 25. februar. 

 

Næste møde afholdes den 26. august 2015. Naturstyrelsen undersøger 

mulighederne for en besigtigelse i tilknytning til mødet. Mødested følger. 

 

 

*** 


